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Referat styremøte 3 – 2014/15
Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Onsdag 8. oktober 2014 kl. 17.00 Ekeberg
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad, Davinder Singh, Mohammad Shabbir, Sundeep Singh
og Ivar Nordberg (NBF),
Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani, Halvor Hanneborg og på første del av møtet Bjørn-Erik Torp
Referent: Ivar Nordberg

3.1: Godkjenning av møtereferat 2.
Vedtak: Godkjent med følgene endring. Under pkt. 2.2 siste linje endres til samling for U.16-21 spillere.
3.2: Oppsett for innendørsserien.
Oppsettet er ferdig og sendt ut til klubbene. Bjørn-Erik informerte om oppsettet og hvilke reaksjoner som var
kommet fra noen av klubbene og hva administrasjonen hadde vedtatt og gitt som svar. Seksjonen hadde ingen
innvendinger til administrasjonens behandling.
Som det går fram av oppsettet har Kringsjåcup blitt lagt til helgen den 21. februar. Dette var den eneste helgen
som var akseptabel for gjennomføringen av en god serieordning.
Seksjonen håper dette går bra for Kringsjå. Dersom datoen skulle bli vanskelig pga. Europa-cup er det
muligheter for å legge arrangementet etter påske.
3.3: Nytt fra administrasjonen.
Khidash Kiyani ble ønsket velkommen av styret. Seksjonen sa seg veldig godt fornøyd med den innsats han
allerede har lagt for dagen. De oppgavene han har tatt tak i er i overensstemmelse med seksjonens
handlingsplan. Seksjonen ønsket han lykke til i en for idretten svært viktig jobb.
3.4: Dommersituasjonen:
-Dommersituasjonen er en utfordring for seksjonen og dommerkomiteen. Klubbene har fått en oversikt over
antall dommere som hver klubb må stille med for at vi skal få gjennomført serien på en hensiktsmessig måte.
Foreløpig har vi ikke mottatt dommerinnmelding fra noen klubb. Det er nå berammet et møte med dommerne
onsdag den 15. oktober på Ekeberg. Seksjonen ber klubbene følge opp dette arbeidet. La oss slippe nok en
gang å true med bøter etc. i en slik sak som alle må forstå viktigheten av.
-Oppgjør for dømming fra fjorårets innendørsserie. Beløpene som dommerne skal ha er nå overført respektive
klubber sammen med en oversikt over dommerne fra klubben og hva hver enkelt av disse skal motta. Håper
klubbene ordner opp i dette nå!
-Oppgjør for dømming for utendørsserien i sommer. Det blir utarbeidet lister hva hver klubb skal betale og til
hvem. Dette blir sendt ut om ikke så lenge.
-Organisering av utbetaling til dommerne for innendørsserien som starter nå: Den modellen vi brukte i fjor
var tidkrevende og vanskelig å gjennomføre. I år velger vi å prøve den modellen som brukes i de fleste
lagidretter. Den er som følger: Hjemmelaget for hver kamp betaler dommerne kontant kr. 250 før kampen.
Lagleder må derfor ha 500 kroner i kontanter (2x250) før kampen. Dommeren gir klubben en kvittering for
beløpet. Dommerne får utlevert kvitteringsblokker av Shabbir.
Seksjonsstyret ser ikke noen grunn til at dette systemet ikke skal fungere også i landhockey
-Dømming av kamper i U.13-16:
Hjemmelaget er ansvarlig for å stille dommer. Det gis ikke honorar for dette.
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3.5: Økonomi: Vi har nå oversikt over antall lag som skal betale avgifter i årets innendørsserie. Fakturering av
dette sendes ut om kort tid. (Se vedtak om avgifter på siste årsmøte) Ansv. Ivar sammen med Ann-Mari i
forbundet.
3.6: Lisenser: Seksjonen ønsker lisensperioden fra oktober til oktober. Dvs. Ny lisens skal innbetales nå. Vi ber
klubbene ordne dette så raskt som mulig. Pga. nye klubber etc. kan det bli organisatoriske problemer.
Seksjonsstyret presiserer at det er klubbens ansvar at deres spillere er lisensierte, og det er klubbens ansvar
dersom noe skulle skje. Det blir imidlertid ikke foretatt noen lisenskontroll før lørdag den 25. oktober.
Dersom dere har problemer med lisensinnbetalingene, ta kontakt med:

Ann-Mari.Ellefsen@nif.idrett.no
khidash.kiyani@nbfutvikling.no

92488186
41605561

3.7: Nye klubber og status:
Stavanger ser ut til å melde seg inn i Stavanger innebandyklubb etter eget ønske. Årsmøte er innkalt.
Klemetsrud avholdt hovedstyremøte i går og papirene om opptak av ny gruppe blir umiddelbart oversendt.
Veitvet-Bjerke har sendt inn papirer elektronisk. Det blir et møte met Marit Johannesen I OIK i neste uke.
3.8: Minirunder: Den første minirunden ble gjennomført med 26 barn. (Takk til Khidash)
Vi anser det som en fin start, men Aker stilte alene med 15 av disse. Fire klubber manglet. Vi håper disse og alle
kommer enda sterkere tilbake lørdag den 18. oktober. Furuset står da som arrangør. De vil forsøke å skape en
ekstra god atmosfære rundt arrangementet også ved å prøve å ha åpen kiosk. Videre rekkefølge for minirunder
er: Aker den !. november, Kringsjå den 15. november, Oslo den 29. november, Hauketo den 13. desember,
Strømmen den 3. januar og Sagene den 31. januar. Seksjonen ber også klubbene bruke disse arrangementene
i sin medlemsrekruttering.
3.9:Treningstider: Det har skjedd en del endringer i forutsetningene som var tilstede før forrige tildeling.
Dette har resultert i ønsker fra klubben om endrede treningstider.
Seksjonen fant imidlertid ikke tilstrekkelig grunn til å endre de allerede utsendte tidene nå.
Disse er som følger:
Mandager kl. 19.00 - 20.30 i Ellingsrudhallen. Aker
Onsdager kl. 19.00 – 20.45 i Ellingsrudhallen. Sagene og Kringsjå sammen
Onsdager kl. 20.45 – 22.30 i Ellingsrudhallen. Oslo og Furuset trener sammen.
Vi minner nok en gang om at denne fordelingen kun gjelder fram til Klemetsrudhallen åpner igjen ved
nyttårstider. Aker og Kringsjå får da sin treningstid i denne hallen. Furuset får trening i Ellingsrudhallen på
mandagene, og Oslo og Sagene får sin trening på onsdager. Hvem av disse to klubbene som trener først og sist
vil bli avgjort på bakgrunn av antall ungdommer som stiller på treningene. (samt også deltakelse i minirunder).
Vi minner nok en gang om at det kun er lov å bruke godkjente innesko i hallen. Det er også viktig at vantene
legges ut for hver trening slik at vi unngår unødvendige skader på gulvlister etc.
3.10: U.16-21 samlinger: Den første samlingen er gjennomført med godt resultat. Guttene virker motiverte til
fortsettelsen. Khuram setter opp videre framdrift for opplegget. Jaswinder har ansvaret for det organisatoriske og
det finansielle rundt dette. Et budsjett blir utarbeidet til neste møte.
3.11: Rutiner for sekretariatarbeid: Nå førstkommende lørdag vil Davinder og Sundeep være ansvarlig for
sekretariatet. I neste runde den 25. oktober vil en klubb få ansvaret. De må da stille med to personer i
sekretariatet. Se utsendelsene fra Shabbir. Det blir deretter klubbene etter tur som tar ansvaret. Alle som tar
sekretariatsansvar må læres opp til dette av Davinder og Sundeep. Rekkefølge blant klubbene bestemmes etter
hvert.
Resultater etter lørdagenes kamper sendes inn til Bjørn-Erik og Khidash senest mandag morgen. Det er
ønskelig at kamprapportskjemaene fotograferes og sendes som vedlegg. Orginalene legges i en mappe som
organiseres av Khidash
3.12: Eventuelt.
 Dispensasjon for spillere: Seksjonsstyret gir Kringsjå dispensasjon til å bruke tre spillere som alle er
nye innen idretten, men som alle er noen måneder for gamle. Dette vedtaket kan evalueres og endres i
løpet av serien dersom det slår uheldig ut for seriespillet.
 Dispensasjon for klubber: Noen helt nye klubber gis disp. til å komme organisatorisk i orden. Dette
gjelder også spiller/overganger og ledelse. Kontroll av dette skjer i slutten av oktober. Da bør alt være
på plass.
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Påmeldingsskjema for lag: Shabbir informerte om skjemaet og hvordan dette er tenkt brukt for å lette
sekretariatets arbeid. Når skjemaet er ført vil navnene bli kopiert over til kampskjemaet slik at lagleder
ikke trenger føre nytt fra gang til gang. Det skal kun bli nødvendig å stryke spillere som ikke kan/vil bli
brukt i kampen. Vi håper klubbene fyller ut dette skjemaet så raskt som mulig.
Kamprapportskjema: Det jobbes også med nytt kamprapportskjema i overenstemmelse med EHFs
skjema. Dette vil bli tatt i bruk så raskt som mulig Ansv. Shabbir
Vår hjemmeside: Vi jobber fortløpende med å bedre vår hjemmeside. Det legges nå ut linker til
klubbenes hjemmesider. Klubbene oppfordres til å opprette dette, som vi anser er viktig for vårt
rekrutteringsarbeid. Khidash ansv.
Premier for årets innendørssesong:
Det vil bli bestilt følgene pokaler og medaljer:
Pokal for serievinner for senior og U.13-16
Pokal og NBF-medaljer for vinner NM
Pokal og NBF-medaljer for nummer to NM
Pokal og medaljer for vinner NM U.13-16
Pokal og medaljer for nummer to NM 13-16
50 medaljer (eller tilsvarende) til de under 13 som har deltat.
I tillegg ønsker seksjonen å gi premie til:
Årets spiller i serien senior: Kåres av de andre spillerne
Årets toppscorer i seniorserien.
Fair play til lag. (retningslinjer utarbeides til neste møte)
Årets dommere. Kåres av lagene
Årets ildsjel.
Det jobbes med å arrangere en bankett hvor noen av disse utmerkelsene blir delt ut.
Seksjonen har ingen motforestillinger til at Luga-as sponser noen av de utmerkelsene som er nevn,
deriblant også banketten. Ivar klargjør dette med generalsekretæren.

Neste møte blir onsdag den 12. november kl. 17.00 på Ekeberg.
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